
 

  

 

Om PE 
PE är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur. Som samhällsbyggare skapar vi innovativa och hållbara 
lösningar som formar utvecklingen av städer, infrastruktur och industri. Vi finns representerade i hela landet och under 2019 
omsatte vi drygt 1,3 miljarder kronor. PE grundades 2006 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.pe.se. 

PE  |  Huvudkontor: Box 47146, Årstaängsvägen 11  |  100 74 Stockholm  |  Tel 010-516 00 00  |  Organisationsnummer 556330-2602|  pe.se 

 
Pressmeddelande 2020-10-22 

Ny satsning ska hjälpa fler att bygga 
klimatsmart 
Idag står bygg- och fastighetssektorn för cirka en femtedel av alla utsläpp av 
växthusgaser i Sverige. Det finns en stor potential att minska branschens 
utsläpp och för att bidra till ett klimatsmart byggande tydliggör nu PE sitt 
erbjudande och samlar några av Sveriges mest kunniga arkitekter, ingenjörer 
och miljöexperter i ett nytt team. 
 
Att bygga klimatsmart är både komplext och utmanande men många företag har trots det både höga 
ambitioner och uttalade mål om att minska sitt klimatavtryck. För att kunna göra det krävs rätt kunskap och en 
klimatsmart projektering som präglas av samverkan och att alla specialister ser till helheten. PEs nya team som 
består av arkitekter, ingenjörer och miljöexperter ska bidra till en mer hållbar byggprocess och hjälpa fler att 
bygga mer klimatsmart. 
 
– Det finns en stor potential att minska vår branschs klimatpåverkan och våra experter har stor erfarenhet av 
smarta lösningar som kan ge stor effekt om de implementeras på bred front. Tillsammans med våra kunder 
finner vi hela tiden nya sätt att minska byggandets påverkan på klimatet samtidigt som vi förbättrar miljön och 
hållbarheten i de hus vi bygger. För oss handlar det om att kombinera hållbarhet och innovation för att vara 
med och förnya samhället och nå målet med nettonollutsläpp till år 2045, säger Filippa Persson, Miljökonsult 
på PE. 
 
Gruppen arbetar med alla aspekter av klimatsmart byggande med särskilt fokus på att hitta nya och innovativa 
sätt för att minska klimatpåverkan i hela processen. Tjänster som erbjuds fokuserar på klimatsmarta åtgärder 
och medvetna material- och systemval inom bland annat arkitektur, konstruktion, installation samt inom energi 
och miljö. Gruppen har även expertkunskap inom alla aspekter av träbyggnation och erbjuder också expertis 
inom samtliga miljö- och hållbarhetscertifieringar på marknaden, exempelvis NollCO2, BREEAM, Miljöbyggnad, 
Svanen och WELL. Som ett komplement hjälper även PE sina kunder med strategiska frågor såsom att utreda 
klimatpåverkan som en del i att nå övergripande hållbarhetsmål. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Arvid Linder, Kommunikationschef  
Tel: +46 70 779 58 98 
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